
Rezultate şcolare mai bune şi o rată a abandonului şcolar aproape de zero –
speranŃe renăscute pentru satul Viişoara 
de Isabela Stefan 
 
Proiectul “Hrănind copiii din Viişoara 
pentru un viitor mai bun”, prin intermediul 
căruia copiilor provenind din familii 
nevoiaşe li s-au oferit o masă caldă şi 
activităŃi de pregătire extra şcolară, a ajuns 
la final de drum, însă cei 100 de beneficiari 
ai proiectului vor resimŃi rezultatele 
benefice ale sprijinului primit de la World 
Vision, în anii următori, după cum şi 
comunitatea va dobândi un mare cîştig, 
având cetăŃeni mai sănătoşi şi educaŃi. 
 
În urmă cu numai trei ani de zile, sănătatea şi 
viitorul copiilor din satul Viişoara erau în pericol 
din pricina sărăciei şi a lipsei de educaŃie a 
părinŃilor şi a lipsei lor de înŃelegere cu privire 
la rolul educaŃiei în viaŃa copiilor. Din dosarele 
medicale ale copiilor reieşea faptul că mulŃi 
dintre ei prezentau întârzieri în dezvoltarea 
fizică, suferind de anemie şi distrofie.  
 
Rata abandonului şcolar atinsese cote 
alarmante fiindcă părinŃii susŃineau că nu îşi 
permit să Ie asigure copiilor un sandwich, la 
şcoală şi preferau să îi Ńină acasa şi să-ipună la muncă, pe camp sau în gospodărie. 

Cantina socială amenajată în cadrul Parohiei “Sf. Gheorghe”  din Viişoara, le oferea copiilor săraci o masă 
caldă dar a fost închisă pentru că nu se alinia cu standardele în materie de igienă şi dotare impuse de 
Uniunea Europeană.  
 
53 din cei 100 de elevi înscrişi în proiectul World Vision, rămăseseră corigenŃi în anul şcolar 2006-2007. Unii 
dintre ei nu ştiau să citească în calsa a IV-a sau nu ştiau tabla înmulŃirii.  

În iunie 2008, la un an după începerea proiectului, doar 9 copii rămăseseră corigenŃi. ToŃi au promovat în 
sesiunea din septembrie. De asemenea, în mai 2009, se înregistraseră doar 7 corigenŃe. 

“Rezultatele şcolare s-au îmbunătăŃit vizibil. Copiii învaŃă mai bine acum, numărul corigenŃelor a scăzut 
foarte mult”, a declarat Gigi Grasu, directorul Şcolii Generale cu clasele I-VIII Viişoara.  

“Anul acesta nu am avut nicio corigenŃa la limba şi literature română, ceea ce reprezintă o mare realizare. 
Acest proiect a hrănit copiii nu numai fizic, ci şi spiritual şi intelectual” a spus Camelia Banciu, profesor de 
limba şi literature romînă în Viişoara.  

“Cu sprijinul World Vision, un copil cu dizabilităŃi din clasa mea a participat la concursul naŃional < Pictura, 
joc de creion> şi a căştigat premiul III. Sunt tristă că proiectul se termină, dar voi rămâne cu anintiri plăcute”, 
a adăugat Camelia Banciu.  

Gigi, proaspăt absolvent al şcolii din Viişoara şi beneficiar timp de doi ani al proiectului, a trecut deja  de 
proba psihologică şi de si cea de educatie fizică, la Liceul Militar din Breaza şi aşteaptă cu emoŃie să le 
promoveze şi pe cele la matematică şi română. Întregul sat îi Ńine pumnii şi are emoŃii petnru el, Gigi fiind a 
doua persoană care încearcă să intre la acest liceu de prestigiu.   

Absolventul celor opt clase este profund recunoscător pentru ajutorul primit prin intermediul proiectului 
derulat de World Vision la el în sat: Acest proiect m-a ajutat foarte mult. Nu eram prea bun la matematică şi 

 

Copii care au beneficiat de sprijin prin intermediul proiectului. 



la română, Aveam note de 7, 8. În clasa a opta, am luat numai 9 şi 10. Doamnele de la World Vision ne 
explicau la orele de pregătire tot ceea ce nu înŃelegeam la clasă. Tot prin intermediul organizaŃiei am 
beneficiat de o bursă şcolară pe următorii 4 ani”.  
 
Gigi şi ceilalŃi beneficiari au mers în excursii, într-o tabără şi au participat la toate serbările organizate de 
Paşte, Crăciun şi de alte sărbători religioase. 

Masa zilnică pregătită din legume proaspăte şi carne, la cantina renovată şi reamenajată de World Vision în 
Casa Parohială “Sf. Gheorghe,” a contribuit la îmbunătăŃirea stării de sănătate a copiilor şi a stimulat 
participarea lor activă la activităŃile de pregătire extra-şcolară.  

“Eram liniştită ştiind că ai mei copii mănăncă la cantină, dar mai important ca orice a fost să înveŃe ca să 
intre la liceu”, ne-a spus DoiniŃa, mama a trei copii care au fost înscrişi în  proiect.  
 
PărinŃii din comunitate au fost şi ei influenŃaŃi de proiect. Cei care obişnuiau înainte şă-şi Ńină copiii acasă, 
acum îi încurajează să meargă la şcoală şi chiar visează ca fii lor să ajungă la un liceu bun, în ConstanŃa. 
Aceştia au remarcat nu numai o îmbunătăŃire a reyultatelor şcolara a copiilor, ci şi una de atitudine. 

 “Băiatul meu, elev în clasa a IV-a, învaŃă mult mai bine. Proiectul l-a ajutat nu numai cu mâncare, dar l-a 
schimbat şi spiritual. A devenit profound ataşat de biserică şi vrea să devină preot” , a declarat Vasilica 
Roman, o mamă din Viisoara.  
 
“Proiectul ne-a schimbat şi pe noi, părinŃii. Participând la întâlnirile cu părinŃii organizate în cadrul proiectului, 
am ajuns să ne cunoaştem mai bine între noi şi să monitorizăm activităŃile copiilor noştri”, a declarat Daniela 
Burlacu, mamă a doi copii care au fost înscrişi în proiect. 

“Parteneriatul dintre Primăria Cobadin şi Wordl Vision este un real succes. Acest proiect ar putea să fie 
replicat şi în alte sate fiindcă dă rezultate”, a precizat Ion Dinescu, viceprimarul din Cobadin, care a adăugat 
faptul că primăria a prevăzut pentru anul viitor, în buget, o sumă pentru susŃinerea cantinei sociale.  
 
Danut Costan, preotul care a deschis cantina socială în sat, regretă faptul că proiectul a ajuns la final, dar 
susŃine optimist: “Vom redeschide cantina în toamnă, dar va fi mai dificil fără spijinul organizaŃiei World 
Vision. Criză sau nu, vom merge mai departe, cu ajutorul lui Dumnezeu”. 
 
 
 


